
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

19 вересня 2019 р. м. Рівне     № 54 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 33 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про зарахування на навчання зі скороченим строком за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на здобуття ОС бакалавра за денною та заочною формами 

навчання на основі здобутого рівня вищої освіти, які подали заяви та необхідні 

документи з 02.09.19 р. по 12.09.19 р. а також осіб, що мають право на 

зарахування у межах додаткового відбору.  

Доповідає: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К. В. 

 

2. Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступника (Малищука Д.А.) на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною формою навчання за умови збігу вступних випробувань та наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу.  

Доповідає: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К. В. 

 

3. Про хід прийому заяв і документів від вступників на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на здобуття ОС бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста за заочною формою та на здобуття ОС магістра за 

денною та заочною формами навчання, які подали заяви та необхідні 

документи з 14.09.2019 р. по 18.09.2019 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК ст.викл. Шалівська Ю.В. 

 

4. Про затвердження середнього балу документа про освіту та допуск до участі у 

вступних випробуваннях вступників на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста за заочною формою та на здобуття ОС магістра за денною та 

заочною формами навчання, які подали заяви та необхідні документи з 

14.09.2019 р. по 18.09.2019 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК ст.викл. Шалівська Ю.В. 

 

5. Різне. 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання зі скороченим строком за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на здобуття ОС бакалавра за денною та заочною формами навчання на 

основі здобутого рівня вищої освіти, які подали заяви та необхідні документи з 02.09.19 р. по 

12.09.19 р., а також осіб, що мають право на зарахування у межах додаткового відбору.  

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Зарахувати на навчання зі скороченим строком за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на здобуття ОС бакалавра за денною та заочною формами навчання 

на основі здобутого рівня вищої освіти, які подали заяви та необхідні документи з 

02.09.19 р. по 12.09.19 р., а також осіб, що мають право на зарахування у межах 

додаткового відбору (Додаток 1 – накази № 668-07-01 та 243-09-01 від 19.09.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступника 

(Малищука Д.А.) на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною формою навчання за 

умови збігу вступних випробувань та наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступника 

(Малищука Д.А.) на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною формою 

навчання за умови збігу вступних випробувань та наявності вакантних місць 

ліцензованого обсягу (Додаток 2 – наказ № 669-07-01 від 19.09.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв і документів від вступників на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за 

заочною формою та на здобуття ОС магістра за денною та заочною формами навчання, які 

подали заяви та необхідні документи з 14.09.2019 р. по 18.09.2019 р. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст.викл. Шалівська Ю.В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію заступника відповідального секретаря ст. викл. Шалівської Ю.В. 

взяти до уваги. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження середнього балу документа про освіту та допуск до участі у 

вступних випробуваннях вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за заочною формою та на 

здобуття ОС магістра за денною та заочною формами навчання, які подали заяви та 

необхідні документи з 14.09.2019 р. по 18.09.2019 р. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст.викл. Шалівська Ю.В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Затвердити середній бал документа про освіту та допустити до участі у вступних 

випробуваннях вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 



здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за заочною формою та на 

здобуття ОС магістра за денною та заочною формами навчання, які подали заяви та 

необхідні документи з 14.09.2019 р. по 18.09.2019 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


